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SŁUŻBA WIĘZIENNA VS WYZWANIA MODERNIZACJI
Służba Więzienna przechodzi pierwszą od lat modernizację – mówią zgodnie przedstawiciele formacji,
liczącej prawie 30 tys. mundurowych. Przed polskim więziennictwem niemałe wyzwania, bo do
wydania jest łącznie ponad 1,5 mld złotych. Niektóre zmiany już widać, bo funkcjonariusze niedawno
wymienili mundury, inne jak wymiana sprzętu czy remonty obiektów są w trakcie. O tym jak powinna
przebiegać modernizacja, jakie są najpilniejsze potrzeby oraz co zrobić, żeby Służba Więzienna stała
się formacją na miarę XXI wieku usłyszymy podczas rozpoczynającej się dziś konferencji i targów
#WIĘZIENNICTWO2019 w Lublinie.
„Modernizacja Służby Więziennej to bardzo duże wyzwanie, ale jedocześnie szansa na to żeby SW
stała się jeszcze bardziej profesjonalną służbą w systemie bezpieczeństwa państwa” – powiedział
otwierając dwudniową konferencję Prezes Targów Lublin Robert Głowacki. „Modernizacja Służby
Więziennej to bardzo duże wyzwanie, ale jedocześnie szansa na to żeby SW stała się jeszcze bardziej
profesjonalną służbą w systemie bezpieczeństwa państwa” – powiedział otwierając dwudniową
konferencję Prezes Targów Lublin Robert Głowacki. Jak stwierdził zastępca dyrektora generalnego
Służby Więziennej płk Grzegorz Fedorowicz: „modernizacja Służby Więziennej stała się faktem”.
Wszystko za sprawą ustawy modernizacyjnej, w ramach której do SW popłynąć ma łącznie ponad 1,5
mld złotych. Na co formacja przeznaczy te środki? Jak przekonywał wiceszef SW, pieniądze
przeznaczane są m.in. na remonty zakładów karnych. W ubiegłym roku w formacji rozpoczęła się też
wymiana umundurowania i sﬁnalizowany został zakup karabinków Beretta. Jak mówił płk Fedorowicz
to jednak nie wszystko co udało się do tej pory zrobić. SW przejęła w całości kontrolę i obsługę
Systemu Dozoru Elektronicznego, a z początkiem roku powołano Wyższą Szkołę Kryminologii i
Penitencjarystyki.
Czytaj też: Szkoleniowe Beretty traﬁą do Służby Więziennej
"Służba więzienna jednym z fundamentów służb mundurowych"
„Dla nas najważniejsi są jednak ludzie, pełniący tą trudną służbę” – powiedział wiceszef SW. Płk
Fedorowicz wspomniał też o podwyżkach jakie niebawem otrzymać mają funkcjonariusze.
Przypomnijmy, że podwyżki są wynikiem porozumienia podpisanego jeszcze w listopadzie ubiegłego
roku. Zgodnie z nim, funkcjonariusze SW powinni od stycznia otrzymać średnio 655 złotych brutto.
Odpowiednie projekty zmian w przepisach pojawiły się jednak dopiero niedawno, a ostatecznie
rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw. Jak zapowiedział Fedorowicz,
podwyżki będą realizowane, więc można się spodziewać, że niebawem odpowiednie przepisy wejdą w
życie, a pieniądze traﬁą na konta funkcjonariuszy.
Czytaj też: Projekt podwyżek SW już na RCL. Jak wygląda tabela mnożników?

„Cieszę się, że spotykamy się tutaj w tak dużym gronie osób dla których bezpieczeństwo jest ważne”
– powiedział wiceszef SW. „Dziękuję, że zauważając naszą przemianę, zaprosiliście nas Państwo do
współtworzenia tego wyjątkowego wydarzenia” – dodał zwracając się do Prezesa Targów Lublin.
Czytaj też: Koniec z "analogową łącznością" w Służbie Więziennej
W 2018 roku Służba Więzienna sﬁnalizowała m.in. przetarg na 350 sztuk karabinków 5,56 mm x 45. W
ubiegłym roku zmodernizowano również strukturę organizacyjną formacji, likwidując niektóre areszty
śledcze i zakłady karne. W tym roku rozpoczęło się też przekazywanie SW nowego umundurowania.
Na początku roku ruszyła również Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki. Zgodnie z
zapowiedziami, do funkcjonariuszy w najbliższym czasie powinny traﬁć też obiecane podwyżki.
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